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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  16 mei 2010 

 
Voor de dienst 
verzamelen zich 
alle 
ambtsdragers in 
de konsistorie… 

 
 
Welkom 

Er is een speciaal welkom voor de 
familieleden uit heinde en ver die 
meegekomen zijn naar deze 
speciale dienst. Ze kunnen zich 
even voorstellen.  

 

 
 

 
 
 
Dienst van de voorbereiding 
In deze dienst worden ambtsdragers 
losgemaakt, bevestigd en herbevestigd. Er is 
een speciale orde van dienst. We zingen als 

eerste in het fries Psalm 
84: 1-2 Hoe leaflik is jo 
hûs, o Hear. Daarna 
volgen bemoediging, stil 
gebed en 
drempelgebed. Hierna 
zingen we uit Sjongend 

op wei 84: 1,3, Geprezen zij de Heer. 
 

Dienst van de schriften 
Exodus 18, waarin Jethro, de schoonvader van 
Mozes op bezoek gaat bij hen in de woestijn. 
Mozes leeft daar met zijn volk en stelt zich 
geheel in dienst van het Joodse volk. Jethro, 
zelf priester in Egypte geeft Mozes als tip om 
het niet allemaal alleen te willen doen maar 
eerst de mensen te leren welke weg de juiste is  

 
en dan mannen uit het volk te kiezen die 
betrouwbaar, vroom en doortastend zijn, om hen 
te belasten met de minder belangrijke zaken. 
Preek: 
Jethro gaf Mozes een praktisch advies waar een 
wereld achter schuil ging. Het volk Israel had 
maar één grote leider Mozes dus, die werd 
geholpen door een aantal familieleden. Jethro 
zag in zijn eigen land hoe het is als maar één 
persoon macht heeft (de farao’s). Ook Mozes 
creëerde een soort alleenheerschappij en hoewel 
Mozes alom gewaardeerd werd, onderkende 
Jethro dat het een kwetsbare situatie is wanneer 
alleenheersers niet goed doen maar misbruik 
maken van hun macht.  
Mozes neemt de goede raad ter harte en zo 
ontstond een democratisch model van spreiding 
van macht die voor die tijd revolutionair was. De 
Reformatie heeft daar in de 16e eeuw weer op in 
gehaakt. Actueel vandaag de dag is het 
machtsmisbruik binnen de RK kerk.  
Mozes maakt geen misbruik van zijn macht maar 
was gerespecteerd omdat hij luisterde naar de 
mensen. Laat dit een goede raad zijn voor de 
nieuwe ambtsdragers. En laat ons blijven staan 
in die democratische traditie en al luisterend op 
zoek gaan naar de weg die wij mogen gaan, op 
onze wijze, hier in Friesland. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

Dienst van losmaking en 
(her)bevestiging. 
Losgemaakt worden: 
Koosje Reitsma, Janke 
Riemersma, Frieda 
Wijbrandi en Teake 
Posthuma. De 
predikant constateert 
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dat hier 28 jaar ervaring als ambtsdrager staat. 
Namens de gemeente bedankt hij hen voor hun 
inzet! 
Voor de bevestiging zingen wij het lied: Nim my 
nim my sa’t ik bin.  

Herbevestigd worden: Arie Dol 
en Germ Hoekstra. 
 
 
 

Nieuwe ambtsdragers 
zijn: Alie Kalsbeek 
(diaken), Simon 
Turkstra, Sandor 
Weerstra en Dick 
Wijbenga (ouderling). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
We sluiten het ritueel af met gezang 351:Zie 
ons heden voor U treden.  

De kinderen van de kindernevendienst zijn 
ondertussen binnengekomen en overhandigen 
de oude en nieuwe ambtsdragers een 
zelfgemaakt presentje met daarop het gedicht: 
Help ik jou, en help jij mij, dan helpen wij elkaar. 

God kent jou en Hij kent 
mij, wij horen bij elkaar. 
 

Dankgebeden-
Voorbeden-Stil 
gebed-Gezongen Us Heit 
 
Slotlied: 
Sjongend op Wei 185: Ga nu heen in vrede. Op de 
melodie van Land of hope and glory 

 
Bloemen 
De bloemen gaan naar de familie 
Hoekstra aan de Loodijk . Het 
bloemstuk is gemaakt door Ettje 
Posthuma 
 

Heenzending en Zegen 
Wij worden de wereld ingezonden en ontvangen 
de zegen die wij beAMEN.  
 

Na de dienst is er gelegenheid om de 

scheidend ambtdragers en de nieuwe de hand te 
schudden.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Bram Posthumus 
Koster:   Janny Smids 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra  
2e ouderling:  Geartsje v.d.Meer  
Diakenen:  Hinke Meinders en  

Jannie Lindeman. 
 


